
DODATOK Č. 1 K NÁJOMNEJ ZMLUVE ZO ĎNA 31.12.2017 

uzatvorený podľa § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

(s podporným použitím § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka) 

 

Zmluvné strany 

 
Prenajímateľ: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove  

so sídlom Ul. Janka Borodáča 18, Sabinov 083 
01 IČO: 00149683  
Štatutárny orgán: Mgr. Lucia Mihoková, riaditeľka MsKS 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK 81 0200 0000 0000 11632572 

 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 
Nájomca: Pavol Šimon – POPOKORN.SK 

so sídlom: M. Benku 1, 080 01 Prešov 

IČO: 50121642 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK 19 0200 0000 0036 1655 8954 

 
(ďalej len „nájomca“) 

 
(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“) 

 
uzatvárajú tento dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej 31.12.2017 (ďalej len „zmluva“) 

 

I. PREDMET DODATKU 

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy: 

 

V článku I. Predmet zmluvy sa dopĺňa bod 3 v znení:  

 

I. Predmet zmluvy 

 
1. Prenajímateľ je správcom objektu (stavby) Mestského kultúrneho strediska v Sabinove, 

Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov (ďalej len „objekt MsKS“), ktorý je vo vlastníctve mesta 
Sabinov. Prenajímateľ je oprávnený tieto nehnuteľnosti prenechávať do dočasného užívania 
tretím osobám.  

2. Na základe tejto zmluvy prenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania časť 

plochy o výmere 2 m
2
 na prvom poschodí objektu MsKS (ďalej len ,,predmet nájmu“) a 

nájomca ich do nájmu prijíma a zaväzuje sa platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné. 

3. Nájomca má na účely pre osobnú hygienu pracovníkov, ktorí budú obsluhovať 

zákazníkov má vyčlenené osobitné WC s možnosťou umývania rúk v priestoroch 

reštaurácie, ktorá sídli v budove Prenajímateľa.  

 

 

 



II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle správcu 

(www.kulturnestredisko.sk). Zmluvné strany súhlasia so zverejnením dodatku v celom 

rozsahu. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane 

nájomca a dva rovnopisy dostane prenajímateľ. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú 

vlastnoručnými podpismi alebo podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo 

v zastúpení. 

 

 

V Sabinove dňa 01.03.2018 

 

 

Prenajímateľ: Nájomca: 
 
 
 
 

 

_________________________ _________________________ 
Mgr. Lucia Mihoková     Pavol Šimon 
riaditeľka MsKS 
 
 

 

 

 

 

 
 


